
 علوم الحديث
 : ما الفرق بين الشاذ والمنكر والمنقطع والمقطوع؟السؤال

والمنكر ما يرويه  ،الشاذ من الحديث ما يرويه الثقة مخالًفا فيه غيره من الثقات: الجواب
مع وجود  ،فالفرق بينهما أن راوي الشاذ ثقة وراوي المنكر ضعيف ،فيه الثقات االضعيف مخالفً 
ومنهم من ال يفرق  ،هذا على القول الذي اختاره ابن حجر وغيره من المتأخرين ،المخالفة فيهما

صح أن يقال إنه شاذ كما يصح أن يقال إنه منكر ثقة خالفة لمُوجدت افإذا بين الشاذ والمنكر 
 أو ضعيًفا. المخلف كان

 ؟: لكن من حيث االستدالل  يا شيخ بالنسبة للشاذ مقدم ال

من  :ومن أهل العلم من يقول ،كالهما من قسم الضعيف، ألن وجود المخالفة تمنع من العمل
الشاذ ما هو صحيح لكنه مرجوح مادام الراوي ثقة فالخبر يوصف بأنه صحيح لكن يمنع من 

لكن الذي اختاره ابن  ،عدم العمل به ال يمنع من كونه صحيًحاو  ،العمل به مخالفة من هو أوثق
فالمقطوع ما يضاف  :وأما المقطوع والمنقطع ،ه من المتأخرين أنه من قسم الضعيفحجر وغير 

والموقوف ما يضاف  -عليه الصالة والسالم-إلى التابعي كما أن المرفوع ما يضاف إلى النبي 
فالمقطوع ما يضاف إلى التابعي والمنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو  ،إلى الصحابي
 في أكثر من موضع. أكثر من راوي 

 : في أي مرتبة؟مقدم ال

 ،فال يكون السقط من مبادئ اإلسناد ليخرج بذلك المعلق ،في أي طبقة من طبقات الرواة
وال من أثنائه في أكثر من راوي ليخرج  ،وال آخره الذي هو الصحابي فيخرج بذلك المرسل

وال من آخره الذي فيه  ،فالمنقطع ما يسقط من أثناء إسناده ال من أوله فيخرج المعلق ،المعضل
لكن براٍو  ،بواحد براٍو واحد في موضع واحد أو في أكثر من موضع ،الصحابي فيخرج المرسل

المنقطع على جميع أنواع  قكما أنه يطل ،واحد ال يكون أكثر من راوي فهذا تحديد المنقطع بدقة
فيطلق المنقطع ويراد به  ،أو من أوله ،أو من أثنائه ،ع في السند سواء كان من آخرهاالنقطا
لكن االصطالح  ،يطلق على المعلق أيًضا أنه منقطع بمعنى أنه لم يتصل إسناده ،المرسل

اص هو ما قدمناه المقطوع يطلق على خة كل نوع باسم ميالخاص بالمنقطع الذي يقتضي تس
بعض أهل العلم أطلق على المقطوع منقطع ف ،المنقطع يطلق على المقطوعالمنقطع كما أن 

 ،وهذا ال يضير لكن إذا عرف المقصود بحيث ال يلتبس األمر ،وأطلق على المنقطع مقطوع
المقطوع المضاف إلى التابعي قد يضاف إلى التابعي بسند متصل ُيروى عن الحسن البصري ف

 ؟متصل فهل نقول هذا متصل مقطوع أو ال يجوز ذلك يروى عن ابن سيرين بسند ،بسند متصل



ووجدنا ما يضاف إلى  ،موقوف على الصحابي متصل إسناده ،كما أننا نقول هذا مرفوع متصل
التابعي كابن سيرين أو الحسن البصري أو ابن المسيب أو غيرهما إسناده متصل لكن هل نقول 

نه أقالوا ال يطلق على المقطوع  ؟إنه مقطوع متصل كما نقول مرفوع متصل موقوف متصل
 ،هناك تنافر بين أن تقول متصل مقطوعف ،متصل ولو اتصل إسناده للتنافر اللفظي بين اللفظين

باعتبار  اتطلق عليه مقطوع ،لكن إذا عرفنا أّن هذا اإلطالق مع انفكاك الجهة ،تنافر لفظي
كما أنك  ،إذا عرف المقصود باعتبار عدم انقطاع إسناده فال مانع من ذلك ومتصال ،اإلضافة

 اأو تنافر  اتناقض ثمالناس ما يدرون يحصل لبس وُيظن أن و  ،تقول جاء الرجل الطويل القصير
الناس ينظرون إليه من حيث و لكن إذا دخل شخص على مجلس وقيل جاء الطويل القصير 

لمقصود وحينئٍذ يمكن أن يزول اللبس وُيفهم اة وقامته قصير  ،مئة سنة ،سنة تسعين ،العمر طويل
فالمقصود أن اإلطالق الذي ُيوقع في لبس هو الذي يمنع والذي ال  ،ال مانع من هذا اإلطالق

-يوقع في لبس مع انفكاك الجهة ووضوح هذا االنفكاك فإنه ال يمنع إطالقه وكما جاء في قوله 
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